Oproep voor
implementatie partners
Wij hebben een fantastisch softwarepakket die voor
meer re-integratie- en/of zorgaanbieders beschikbaar
moet komen. Of het nou gaat om een zzp’er of een

Als bloqs implementatie partner verwachten we van je,

klein/midden/groot bedrijf. bloqs is voor al deze

dat je het bloqs software pakket kent en uit kan leggen

aanbieders interessant.

aan toekomstige klanten. Daarnaast wordt er van je
verwacht dat je zelfstandig klanten kan begeleiden in

Om bloqs bij de juiste partijen onder de aandacht te

het implementatie proces, training geven, processen

brengen hebben wij jou nodig!

deﬁniëren en beschrijven. Wij zullen je hierbij
ondersteunen in de vorm van informatie, support en

Word een bloqs partner
Ben je een zelfstandig consultant, dan kan je bloqs

implementaties van data conversies.

implementatie partner worden. Wij zullen je opleiden

Wanneer een door jou aangebrachte partij over

in het gebruik van het bloqs software pakket.

gaat tot ‘aankoop’ ontvang jij een overeengekomen
percentage van de 1ste aanschafprijs. Jouw
implementatie services zullen we als onderdeel van
bloqs aanbieden, maar zijn uiteraard volledig door jou
zelfstandig direct bij de klant in rekening te brengen.

Wat is bloqs
bloqs is een gebruikers- en managementsysteem voor organisaties die werken in de zorg
en/of re-integratie. bloqs zit boordevol slimme hulpjes die je ondersteunen in je werk. Door bloqs
te gebruiken ben je als organisatie beter in controle, werk je uniform en is er minder overhead.
Je werkt vanuit één systeem in begrijpelijke taal. Door de efﬁciënt ingerichte processen en
mogelijkheden in bloqs gaat je werkdruk omlaag. Samen houden we de zorg- en re-integratie
betaalbaar en daarom betaal je bij bloqs een eerlijke prijs. bloqs is af te nemen in delen (bloqs) die
alleen voor jouw organisatie interessant zijn. Een systeem dat inhoudelijk volledig is ontwikkeld
door zorg- en re-integratiemedewerkers.

Voor meer informatie neem contact met ons op
085 - 0043153
Primulastraat 14, 7572 AS Oldenzaal
www.bloqssoftware.nl

